
2019.  JANUÁR 23. ,  SZERDA   N É P E K  K O N Y H Á J A I I I

H I R D E T É S

vagy vacsorát, ahonnan az asztalról hi-
ányzott volna a bor, amely a jó hangulat 
elengedhetetlen tartozéka. Az egybe-
gyűlt család este vagy hétvégeken az 
étkek elfogyasztása után még hosszú 
ideig beszélget. Mulatozó, felszabadult 
társaságokkal teli kisvendéglőkben, 
éttermekben ez olyan hangzavart okoz, 
hogy aki nincs szokva az olaszok la-
tinos természetéhez, kapkodja a fejét, 
hogy hova csöppent. Pedig hát a remek 
ételek és borok a „nagyszájú”, őshonos 
olaszokért is kárpótolják az idelátogató, 
visszafogottabb külföldi turistákat is. 
Akik bőséggel válogathatnak kisebb 
és nagyobb éttermek közül, attól füg-
gően, hogy mennyit szánnak egy ebéd-
re vagy vacsorára. Római városnézés 
közben megteszi a pár euróért megvá-
sárolható pizzaszelet is, este pedig ér-
demes beülni egy kisvendéglőbe, ahol 
kelet-európai zsebnek is elfogadható 
áron fogyaszthatunk el egy laktatós 
spagettit, lasagne, tortellini vagy meni-
cotti tésztát sokféle feltéttel. Tény, hogy 

igazi olasz tésztát vagy Olaszországban 
eszünk, vagy onnan importált – és nem 
hamisított! – olasz száraztésztából fő-
zünk idehaza, amit tetszés szerint ke-
verhetünk, tálalhatunk sokféle módon. 
A lényeg az, hogy olívaolajat használ-
junk hozzá!

Római műemlékek

Aki Olaszországban jár, turistaként min-
denekelőtt az „örök városra”, Rómára 
kíváncsi. Rám az olasz főváros szívében 
fekvő Vatikánban található Szent Pé-
ter-bazilika volt legnagyobb hatással, 
ahova az egyre szigorodó biztonsági in-
tézkedések miatt nyári turistaszezonban 
nem könnyű bejutni – olykor többórás 
várakozásra is számítsunk –, de megéri 
a befektetett időt. Akár képeslapot is 
küldhetünk a világ legkisebb állama, a 
Vatikán egyetlen postahivatalából.

Róma hihetetlen sok látnivalót kí-
nál: az olasz főváros műemlékekben 
a világ leggazdagabb városa, ahol a 

római korból fennmaradt, megőrzött 
és restaurált műemlékek sokaságával 
találkozhatunk. A Forum Romanum, a 
Colosseum, a Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo csak néhány a több tucat 
közül, amit érdemes megnézni. Az óko-
ri városközpont a Krisztus előtti évszá-
zadokból megmaradt oszlopok, temp-
lommaradványok, diadalívek, szobrok 
és szoborcsoportok gazdag tárháza. 
A Róma különböző részeit összekötő 
metróhálózat megkönnyíti a turisták 
dolgát, hiszen rövid időn belül bárhova 
eljuthatnak. Értelemszerűen a turisták 
által közkedvelt belvárosi részek leglá-
togatottabb helyein a legdrágább az ét-
termi felhozatal, így érdemes kimerész-
kedni a belső körből. Róma külvárosai 
is könnyen elérhetők, ahol már a jóval 

olcsóbb kisvendéglők kínálatával is 
találkozhatunk. Kifelé menet egyre 
több a tágas kerthelyiség is, ahol egy 
forró nap után hűsölhet a vendég. A 
külvárosok nem mindig nyújtanak 
szívderítő látványt – az amúgy sze-
metes Róma itt még elhanyagoltabb-
nak tűnik –, de a vendéglátóhelyek 
kerítésén, falain belül rendszerint 
meghitt, barátságos a hangulat és se-
gítőkész pincérek fogadnak.     

Napközben ne hagyjuk ki a kiváló 
olasz rövid kávét, amelynek éppúgy 
nincs párja, mint a gelato olasz fagy-
laltnak. Aki ezt Olaszországban meg-
kóstolja, hamar rájön, hogy életében 
még nem evett igazi fagylaltot. Amit 
idehaza fagyalalt néven kínálnak, 
annak nem sok köze van az igazi 
krémes állagú, gyümölcsös, tejszí-
nes olasz desszerthez. Amikor olasz 
ismerőseimnél érdeklődtem, hogy 
mi a titka a nagyszerű gelatónak, azt 
válaszolták: ugyanaz, mint az olasz 
tésztáknak – eredeti olasz alapanya-
gokból készülnek!

Római kert, 
kihagyhatatlan, 
ha arra járnánk

Útban a Colosseum felé 
és sorban a Szent Péter téren




